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UCHWAŁA NR XXVII/203/09 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA 

z dnia 24 września 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Niewodnica Kościelna,  
gmina Turośń Kościelna 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  

poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,  

poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.  

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.  

Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) i art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leWnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,  

poz. 1266, Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, 

poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3), 

uchwala siC, co nastCpuje: 

§ 1. 1. Stwierdza siC zgodnoWć miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci 

wsi Niewodnica KoWcielna, gmina TuroWM KoWcielna, o którym mowa w ust. 2 z ustaleniami 

studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy TuroWM KoWcielna, 

uchwalonym uchwał> Nr XVIII/89/2000 Rady Gminy TuroWM KoWcielna z dnia 4 lutego 2000 r.,  

z póan. zm. 

Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Niewodnica 

KoWcielna, gmina TuroWM KoWcielna, w skład którego wchodz>: 

1) czCWć tekstowa planu stanowi>ca treWć niniejszej uchwały; 

2) zał>czniki do niniejszej uchwały, tj.: 

a) czCWć graficzna w postaci rysunku planu w skali 1: 1 000 – zał. 1, 

b) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyłocenia projektu 

planu do publicznego wgl>du – zał. 2, 

c) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasad ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – zał. 3. 

ROZDZIAŁ 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 2. 1. Planem obejmuje siC czCWć obszaru wsi Niewodnica KoWcielna, połoconego przy 

ulicach: J. H. D>browskiego, MyWliwskiej, Sosnowej i Słonecznej, w skład którego wchodz> 
działki nr geodezyjny: 508/1, 508/2, 509, 510/2, 510/1, 513/2, 513/1, 522/1, 522/2, 526/17, 

526/10, 526/11, 526/12, 526/13, 526/14, 526/15, 526/16, 526/3, 526/4, 526/5, 526/6, 526/16, 530, 

531/6, 531/7, 531/5, 531/4, 308, 612. 

2. PodstawC opracowania planu stanowi>: 
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1) uchwała Nr XII/94/08 Rady Gminy TuroWM KoWcielna z dnia 14 lutego 2008 r. o przyst>pieniu 

do sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Niewodnica 

KoWcielna; 

2) studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy TuroWM KoWcielna 

uchwalone uchwał> Nr XVIII/89/2000 Rady Gminy TuroWM KoWcielna z dnia 4 lutego 2000 r., 

z póan. zm. 

3. Zakres planu obejmuje zagadnienia obowi>zuj>ce, zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.  

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,  

Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), okreWlone w sposób nastCpuj>cy: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub rócnych 

zasadach zagospodarowania: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 

MN, 

b) tereny urz>dzeM i tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD, 

c) trasy linii energetycznych –  Wredniego napiCcia – eSN; niskiego napiCcia – eNN, 

d) trasy sieci wodoci>gowej – w, 

e) trasy sieci kanalizacyjnej – k; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenów: 

a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

b) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 

e) parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy, zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

f) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie, 

ustalonych na podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takce 

naraconych na niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas ziemnych 

– zagadnienia w planie nie wystCpuj>, 

g) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem, 

h) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy, 

i) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów, 

j) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 

Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413); 
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3) ustalenia pozostałe: 

a) ustalenia dotycz>ce potrzeb obronnoWci i bezpieczeMstwa paMstwa, 

b) zasady ochrony przeciwpocarowej, 

c) przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

Ustalenia planu nie przypisane okreWlonemu symbolowi dotycz> całego obszaru opracowania. 

§ 3. 1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami 

planu: 

1) granice obszaru objCtego planem, 

2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu, b>da rócnych zasadach zagospodarowania; 

3) symbole okreWlaj>ce przeznaczenie terenów (chyba ce tekst planu dopuszcza mocliwoWć 
zmiany), 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne maj> charakter informacyjny i postulatywny. 

§ 4. 1. Przeznaczenie terenów pod zabudowC inn> nic rolnicz> odbywa siC na podstawie 

wyznaczonych funkcji terenów z ich przeznaczeniem pod rócnego rodzaju zabudowC, które nie 

wymagaj> uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 

1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leWnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z póan. zm.) 

oraz na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego na przeznaczenie lasów i gruntów 

leWnych na cele nieleWne. 

2. W przypadku nieWcisłoWci pomiCdzy okreWlonymi na rysunku planu liniami 

rozgraniczaj>cymi terenu a jego przeznaczeniem opisanym w tekWcie planu, decyduj> ustalenia 

tekstu planu. 

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) planie – nalecy przez to rozumieć ustalenia planu (tekstowe i rysunkowe) okreWlone w  §§ 1 i 2 

uchwały; 

2) uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> uchwałC Rady Gminy; 

3) przepisach odrCbnych i szczególnych – nalecy przez to rozumieć przepisy ustaw z przepisami 

wykonawczymi; 

4) rysunku planu – nalecy przez to rozumieć rysunek planu przedstawiony na mapie w skali    

1: 1 000, stanowi>cym zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

5) przeznaczeniu podstawowym – nalecy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 

przewacać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj>cymi; 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – nalecy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nic 
podstawowe, które uzupełniaj> lub wzbogacaj> przeznaczenie podstawowe; 

7) terenie – nalecy przez to rozumieć teren o okreWlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 

opisanego w tekWcie planu oraz wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi; 
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8) zabudowie jednorodzinnej – nalecy przez to rozumieć definicjC zawart> w rozporz>dzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z póan. zm.); 

9) powierzchni terenu biologicznie czynnego – nalecy przez to rozumieć definicjC zawart>  
w rozporz>dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, 

z póan. zm.); 

10) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – nalecy przez to rozumieć linie, których nie mog> 
przekroczyć Wciany budynków w kierunku ulicy (nie dotyczy ganków, wykuszy, pilastrów, 

itp., zajmuj>cych nie wiCcej nic 20 % powierzchni Wciany); 

11) wskaaniku powierzchni zabudowy – nalecy przez to rozumieć udział powierzchni zabudowy 

(suma powierzchni wszystkich budynków na działce) w powierzchni całkowitej działki; 

12) urz>dzeniach infrastruktury technicznej – nalecy przez to rozumieć urz>dzenia z zakresu 

zaopatrzenia w wodC, odprowadzenia Wcieków, elektroenergetyki, gazownictwa, 

ciepłownictwa, telekomunikacji; 

13) usługach i rzemioWle nieuci>cliwym – nalecy przez to rozumieć przedsiCwziCcia, które nie 

wymagaj> opracowania raportu o oddziaływaniu przedsiCwziCcia na Wrodowisko, na podstawie 

ustawy z dnia 3 paadziernika 2008 r. o udostCpnianiu informacji o Wrodowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeMstwa w ochronie Wrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na Wrodowisko 

(Dz. U. Nr 199, poz. 1227). 

ROZDZIAŁ 2 

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 6. 1. Ustala siC, z zastrzeceniem § 22 uchwały, tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 8 MN (zał. 1), z podstawowym 

przeznaczeniem pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza siC ponadto lokalizowanie: 

1) urz>dzeM infrastruktury technicznej; 

2) dróg dojazdowych, parkingów i garacy oraz budynków gospodarczych – niezbCdnych do 

obsługi obszaru; 

3) usług i rzemiosła nieuci>cliwego w budynkach mieszkalnych. 

§ 7. Ustala siC tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KD-D, 2 KD-D, 3 KD-D, 4 
KD-D, 5 KD-D, 6 KD-Dx, 7 KD-D, 8 KD-D, 9 KD-L (zał. 1), z przeznaczeniem pod budowC lub 

poszerzenie istniej>cych dróg. 
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ROZDZIAŁ 3 

PARAMETRY I WSKA`NIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE ZABUDOWY, GABARYTY 

OBIEKTÓW I WSKA`NIKI INTENSYWNOVCI ZABUDOWY 

§ 8. Na terenach przeznaczonych w planie pod zabudowC mieszkaniow> jednorodzinn>, ustala 

siC parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaaniki intensywnoWci zabudowy w sposób nastCpuj>cy: 

1) dojazdy do terenów od istniej>cych i projektowanych ulic, zaW miejsce i warunki wł>czenia siC 
do tych dróg nalecy uzgodnić z ich zarz>dcami; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w odległoWciach nie mniejszych, nic okreWlone w § 9; 

3) ustala siC nastCpuj>ce zasady w zakresie odległoWci sytuowania budynków od granicy działek 

s>siednich: 

a) najmniejsza odległoWć sytuowania zabudowy od granicy działki s>siedniej wynosi: 

- 4 m dla budynków z otworami okiennymi lub drzwiowymi zwróconymi w stronC działki 

s>siedniej, 

- 3 m dla budynków zwróconych w stronC działki s>siedniej Wcian> bez otworów 

okiennych i drzwiowych; 

b) dopuszcza siC usytuowanie budynku skierowanego w stronC działki s>siedniej Wcian> 
zewnCtrzn> bez otworów drzwiowych i okiennych w odległoWci 1,5 od granicy działki lub 

bezpoWrednio przy jej granicy, 

c) 12 m od granicy lasu znajduj>cego siC na działce s>siedniej – na etapie uzyskiwania 

pozwolenia na budowC istnieje mocliwoWć zmniejszenia tej odległoWci za zgoda właWciwego 

ministra; 

4) cechy zabudowy, wskaaniki intensywnoWci i gabaryty zabudowy: 

a) podstawow> form> zabudowy mieszkaniowej s> budynki jednorodzinne wolnostoj>ce; 

dopuszcza siC budynki blianiacze i szeregowe; dopuszcza siC podpiwniczenia budynków; 

dopuszcza siC usługi i rzemiosło w budynku mieszkalnym; powierzchnia przeznaczona pod 

działalnoWć usługowo-rzemieWlnicz> nie moce przekraczać 30 % powierzchni budynku, 

b) posadowienie podłogi parteru budynku na wysokoWci nie wiCkszej nic 0,9 m od poziomu 

terenu od frontu budynku mieszkalnego i 0,6 m dla innych form zabudowy, 

c) szerokoWć elewacji frontowej budynku mieszkaniowego oraz z usługami i rzemiosłem nie 

moce być mniejsza nic 8 m, 

d) główna kalenica budynków mieszkaniowych, równoległa do frontu działki (do ulicy 

stanowi>cej dojazd do działki); w sytuacji, gdy kształt działki na to nie pozwala, dopuszcza 

siC inny kierunek kalenicy; wysokoWć kalenicy zalecna od przyjCtego k>ta nachylenia dachu 

i gabarytu budynku; 

5) wskaanik wielkoWci powierzchni zabudowy: 

a) do 20 % na działkach leWnych, 

b) do 40 % na pozostałych działkach; 
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6) wskaanik wielkoWci powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy nic: 

a) 60 % powierzchni działki, jako teren leWny, na działkach leWnych,  

b) 40 % powierzchni działki na terenach pozostałych; 

7) wysokoWć zabudowy: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 2 kondygnacji nadziemnych ł>cznie  

z ucytkowym poddaszem, 

b) dla zabudowy gospodarczej 1 kondygnacja nadziemna; 

8) dachy dla wszystkich form zabudowy symetryczne dwuspadowe, a takce wielospadowe – 

wszystkie o nachyleniu połaci dachowej od 30º do 45º, równiec inne, których kształty 

wywodz> siC z tradycji miejscowego budownictwa ludowego i dworkowego. 

ROZDZIAŁ 4 

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI  
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji ustala siC: 

1) obsługC komunikacyjn> obszaru objCtego planem ulicami oznaczonymi symbolami KD-D – 

dojazdowymi, KD-Dx – ci>giem pieszo-jezdnym, o parametrach okreWlonych w tabeli: 

L.p. Symbol 

ulicy 

Nazwa ulicy Klasa 

techniczna 

SzerokoWć w liniach 

rozgraniczaj>cych 

SzerokoWć 
jezdni 

Nieprzekraczalna linia 

zabudowy od linii 

rozgraniczaj>cych 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1 KD-D MyWliwska – 

Sosnowa – plan 

obejmuje teren 

pod poszerzenie 

ulic 

D z poszerzeniem do 10 

m, jak na rysunku planu 

5 m 5 m 

2. 2 KD-D projektowana D 10 m i 11 m na odcinku 

projektowanej linii SN 

15kV), jak na rysunku 

planu 

5 m 5 m 

3. 3 KD-D projektowana D 12 m 5 m 5 m 

4. 4 KD-D projektowana D 10 m 5 m 5 m 

5. 5 KD-D projektowana D poszerzenie istniej>cej 

ulicy do 10 m, jak na 

rysunku planu 

5 m 5 m 

6. 6 KD-Dx projektowana D 6 m 3,5 m 5 m 

7. 7 KD-D projektowana D 10 m 5 m 5 m 

8. 8 KD-D Słoneczna D z poszerzeniem do 10 

m, jak na rysunku planu 

5 m 5 m 

9. 9 KDL projektowane 

poszerzenie ul. 

D>browskiego 

L - - 15 m 

a) rozwi>zania techniczne ulic i wł>czenia do nich nalecy wykonać zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami szczególnymi w uzgodnieniu z ich zarz>dcami, 

b) narocne WciCcia linii rozgraniczaj>cych na skrzycowaniu ulic 5 x 5 m; 

2) powi>zania układu komunikacyjnego z układem zewnCtrznym stanowi ul. H. D>browskiego, 

lec>ca w ci>gu drogi powiatowej Nr 1546B; 
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3) na terenach ulic w obrCbie linii rozgraniczaj>cych ulic zakazuje siC realizacji obiektów 

budowlanych, w tym i tymczasowych, z wyj>tkiem urz>dzeM technicznych dotycz>cych ich 

utrzymania, a takce infrastruktury technicznej. 

§ 10. W zakresie zaopatrzenia w wodC ustala siC: 

1) zaopatrzenie w wodC do celów komunalnych i przeciwpocarowych z istniej>cej  

i projektowanej sieci wodoci>gowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczaj>cych ulic, poza 

pasem jezdni, z wł>czeniem siC do istniej>cych przewodów wodoci>gowych w ulicach: 

D>browskiego, MyWliwskiej, Słonecznej i na przedłuceniu ulicy oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 4 KD-D, przy granicy opracowania, zasilanych ze stacji wodoci>gowej Pomigacze; 

2) mocliwoWć zmiany zasad przebiegu tras projektowanych przewodów wodoci>gowych, 

pokazanych na rysunku planu, na etapie projektu budowlanego, pod warunkiem, ce nie bCdzie 

to kolidowało z istniej>cym i projektowanym zagospodarowaniem terenu i zostan> zachowane 

obowi>zuj>ce w tym zakresie przepisy szczególne; 

3) realizacjC projektowanej sieci wodoci>gowej i przył>czy poszczególnych budynków do sieci, 

zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarz>dcC urz>dzeM wodoci>gowych; 

4) przełocenie przewodów wodoci>gowych, które znajd> siC pod jezdni> wyznaczonych ulic, przy 

wykonywanie utwardzonej nawierzchni lub remoncie sieci; 

5) do czasu zrealizowania projektowanej sieci wodoci>gowej dopuszcza siC zaopatrzenie w wodC 
z ujCć lokalnych, wykonanych zgodnie z warunkami okreWlonymi w obowi>zuj>cych w tym 

zakresie przepisach szczególnych; po wybudowaniu sieci wodoci>gowej w ulicach, budynki 

nalecy podł>czyć do tej sieci, a ujCcia mog> być wykorzystywane do celów gospodarczych lub 

zlikwidowane; 

6) orientacyjn> lokalizacjC studni publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem SW, która 

powinna spełniać obowi>zuj>ce warunki techniczne okreWlone w przepisach szczególnych 

dotycz>cych funkcjonowania publicznych rz>dzeM zaopatrzenia w wodC w warunkach 

specjalnych. 

§ 11. W zakresie odprowadzania Wcieków komunalnych i wód opadowych ustala siC: 

1) odprowadzanie Wcieków komunalnych do istniej>cej i projektowanej w układzie grawitacyjno-

pompowym kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w liniach rozgraniczaj>cych ulic, zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami szczególnymi; 

2) powi>zanie projektowanych kanałów sanitarnych z projektowan> kanalizacj> sanitarn>  
w Niewodnicy KoWcielnej, poza granicami opracowania i odprowadzanie Wcieków, w układzie 

grawitacyjno-pompowym, do istniej>cych kanałów i oczyszczalni w TuroWni KoWcielnej, a po 

oczyszczeniu do rzeki TuroWnianki, lub alternatywnie, w uzgodnieniu z zarz>dc> urz>dzeM 
kanalizacyjnych w gminie Juchnowiec KoWcielny i mieWcie Białymstoku, istniej>cymi 

kanałami w tych gminach do oczyszczalni Wcieków w Białymstoku, a po oczyszczeniu do 

rzeki Białej; 

3) mocliwoWć zmiany zasad przebiegu projektowanych kanałów sanitarnych i lokalizacjC 
przepompowni, pokazanych w rysunku planu, na etapie projektu budowlanego; pod 

warunkiem, ce nie bCdzie to kolidowało z istniej>cym i projektowanym zagospodarowaniem 

terenu i zostan> zachowane obowi>zuj>ce w tym zakresie przepisy szczególne; 
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4) realizacjC projektowanej kanalizacji sanitarnej i przył>czy poszczególnych obiektów do 

kanalizacji, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarz>dcC urz>dzeM 
kanalizacyjnych; 

5) do czasu zrealizowania projektowanej kanalizacji sanitarnej, wymienionej w pkt 1 i 2, 

dopuszcza siC mocliwoWć odprowadzania Wcieków według rozwi>zaM indywidualnych – do 

szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w obrCbie własnej działki, zgodnie 

z obowi>zuj>cymi przepisami szczególnymi, i wywocenie do punktu zlewnego w najblicszej 

oczyszczalni,; po wykonaniu kanałów sanitarnych w ulicach urz>dzenia te nalecy zlikwidować 
lub przebudować na studnie przelotowe, a budynki podł>czyć do kanalizacji; 

6) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych, szczelnych powierzchni terenów ulic, parkingów 

 i innych, o znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesin> i substancjami ropopochodnymi, 

ujCte w szczelne, otwarte lub zamkniCte systemy kanalizacji deszczowej powinny być, przed 

wprowadzeniem do wód lub do ziemi, oczyszczone w taki sposób, aby spełniały wymogi 

ochrony Wrodowiska, okreWlone w aktualnych przepisach szczególnych; 

7) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów, terenów zielonych i innych o małym stopniu 

zanieczyszczenia mog> być odprowadzane powierzchniowo bezpoWrednio do gruntu na 

własny, nieutwardzony teren, w sposób uniemocliwiaj>cy ich spływ na grunty s>siednie 

poprzez zachowanie powierzchni przepuszczalnych, odpowiednie ukształtowanie terenu  

i zastosowanie rozwi>zaM technicznych, takich jak np. mały zbiornik retencyjny, 

wykorzystanie wód deszczowych do celów gospodarczych; 

8) zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi Wcieków i wód opadowych nie spełniaj>cych 

obowi>zuj>cych norm ustalonych w przepisach szczególnych. 

§ 12. W zakresie usuwanie odpadów stałych ustala siC: 

1) usuwanie odpadów stałych systemem zorganizowanym do pojemników b>da kontenerów 

ustawionych  na własnym terenie i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania, 

zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami szczególnymi; 

2) lokalizacjC pojemników lub kontenerów na odpady stałe, zgodnie z warunkami okreWlonymi  

w obowi>zuj>cych przepisach szczególnych dotycz>cych miejsc gromadzenia odpadów 

stałych; 

3) wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wraz z organizacj> ich odbioru, według 

rozstrzygniCć Wójta Gminy TuroWM KoWcielna. 

§ 13. W zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> ustala siC: 

1) zasilanie odbiorców na opracowywanym terenie ze stacji transformatorowej istniej>cej  

w ul. Ogrodowej i projektowanej przy projektowanej ulicy, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) zasilanie projektowanej stacji projektowanym odcinkiem linii SN 15 kV od istniej>cej na tym 

terenie linii SN 15 kV napowietrznej, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) przebudowC istniej>cej linii SN 15 kV koliduj>cej z projektowanym zagospodarowaniem 

terenu, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) demontac odcinków linii SN 15 kV koliduj>cych z projektowanym zagospodarowaniem terenu, 

zgodnie z rysunkiem planu; 
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5) liniC zabudowy – 5 m od osi linii SN 15 kV z przewodami izolowanymi, 

     – 7 m od osi linii SN 15 kV z przewodami nieizolowanymi; 

6) bezpoWredni> obsługC odbiorców liniami NN napowietrznymi i kablowymi istniej>cymi  

i projektowanymi, zlokalizowanymi w liniach rozgraniczaj>cych ulic; 

7) mocliwoWć zmiany lokalizacji stacji transformatorowej – pod warunkiem, ce  nie bCdzie to 

kolidowało z projektowanym zagospodarowaniem terenu i bCd> spełnione przepisy 

szczególne; 

8) przebudowC istniej>cych urz>dzeM elektroenergetycznych SN i NN, koliduj>cych  

z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz realizacja nowych inwestycji 

energetycznych – w oparciu o ustawC z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 

Nr 54, poz. 348, z póan. zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi stosownymi 

przepisami szczególnymi. 

§ 14. W zakresie zaopatrzenie w gaz ustala siC zasilanie odbiorców w gaz ziemny  

z projektowanej w liniach rozgraniczaj>cych istniej>cych i projektowanych ulic sieci gazowej od 

istniej>cej sieci gazowej Wredniego ciWnienia w ulicy D>browskiego. 

§ 15. Zaopatrzenie w ciepło ustala siC z indywidualnych kotłowni z preferencj> paliw 

proekologicznych (gaz, biomasa, itp.) lub ze aródeł energii odnawialnej (np. solarnej). 

§ 16. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala siC: 

2) podł>czenie potencjalnych abonentów z istniej>cej w poblicu sieci telekomunikacyjnej, po 

rozbudowie systemu w stosownym zakresie, w liniach rozgraniczaj>cych ulic istniej>cych  

i projektowanych; 

3) pozostawienie do dalszego ucytkowania istniej>cych sieci telekomunikacyjnych, których trasy 

przebiegaj> na obszarze niniejszego plan i nie koliduj> z projektowanym zagospodarowaniem 

terenu; 

4) przebudowC odcinków sieci koliduj>cych z projektowanych zagospodarowaniem terenu; 

5) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. 

ROZDZIAŁ 5 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

§ 17. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) aródłem inspiracji dla kształtowania architektury zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

i zagrodowej powinna być dawna architektura dworków szlacheckich i kmiecych 

reprezentowana do niedawna w rodzimym budownictwie na terenie gminy; 

2) do prac wykoMczeniowych i elewacyjnych zaleca siC stosowanie materiałów pochodzenia  

miejscowego, np. kamieM, drewno, cegła; 

3) okreWlone na rysunku planu linie zabudowy dotycz> zabudowy nowoprojektowanej  

i rozbudowy budynków istniej>cych, nie dotycz> przebudowy lub nadbudowy budynków 

istniej>cych w ich dotychczasowych obrysach; 
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4) budynki nalecy projektować i lokalizować na działkach budowlanych zgodnie  

z obowi>zuj>cymi przepisami budowlanymi, z zachowaniem odległoWci od granic działek 

s>siednich (jeceli ustalenia planu nie mówi> inaczej), zgodnie z warunkami technicznymi 

budownictwa, w tym przepisami przeciwpocarowymi; 

5) forma architektoniczna, rodzaj wykoMczenia, kolorystyka budynków powinny być dostosowane 

do zabudowy na działkach s>siednich; 

6) ogrodzenia działek od strony ulic powinny być w miarC jednorodne, w dostosowaniu do 

ogrodzeM s>siednich; ogrodzenia nalecy wykonać starannie i estetycznie, wysokoWć 
ogrodzenia powinna wynosić nie wiCcej nic 1,7 m od poziomu terenu ulicy. 

ROZDZIAŁ 6 

ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

§ 18. 1. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 

1) dopuszczalne poziomy hałasu: 

a) 55 dB – pora dzienna (równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia), 

b) 45 dB – pora nocna (równy 8 najmniej korzystnym godzinom nocy); 

2) dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu, alarmowe poziomy niektórych 

substancji w powietrzu oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych 

substancji, według odrCbnych przepisów szczególnych; 

3) zakaz wprowadzania do wód lub ziemi Wcieków nie spełniaj>cych warunków okreWlonych  

w odrCbnych przepisach szczególnych; 

4) nalecy uwzglCdnić wymagania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Wrodowiska 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póan. zm.) oraz ustawy z dnia 3 paadziernika 2008 r.  

o udostCpnianiu informacji o Wrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeMstwa w ochronie 

Wrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na Wrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227); 

5) stosować system gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych gwarantuj>cy 

ochronC Wrodowiska; 

2. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego nalecy stosować: 

1) ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenów zawarte w rozdziale 3 niniejszej uchwały; 

2) tradycyjne formy architektoniczne i gabaryty przestrzenne obiektów zabudowy mieszkaniowej 

nawi>zuj>ce do dawnych wzorów tradycyjnej architektury, jak tec do zabudowy na terenach 

s>siednich. 

ROZDZIAŁ 7 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 

KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

§ 19. 1. Na terenie, objCtym planem nie wystCpuj> zabytki nieruchome, obszary wpisane do 

rejestru zabytków oraz udokumentowane stanowiska archeologiczne. 
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2. Jeceli w trakcie prowadzenia robót ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do którego 

istnieje przypuszczenie, ce jest on zabytkiem, nalecy wstrzymać wszelkie roboty mog>ce 

uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczaj>c go oraz miejsce jego odkrycia, 

niezwłocznie zawiadomić o tym właWciwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeWli nie 

jest to mocliwe, Wójta Gminy TuroWM KoWcielna. 

ROZDZIAŁ 8 

WYMAGANIA WYNIKAJ=CE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 

PUBLICZNYCH 

§ 20. 1. Na terenie planu przestrzenie publiczne stanowi>: 

1) tereny w liniach rozgraniczaj>cych dróg publicznych oraz ci>gów pieszych, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem KD, 

2) przestrzenie wydzielone z terenów rzemieWlniczych i usługowych, – przeznaczone do 

ucytkowania publicznego (o ile zostan> wydzielone w trakcie zagospodarowania terenów). 

2. Ustala siC nastCpuj>ce wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych: 

1) w zagospodarowaniu terenów, w dostosowaniu do pełnionych funkcji, nalecy uwzglCdnić 
realizacj> ci>gów pieszych oWwietlenia terenu zieleni urz>dzonej z elementami małej 

architektury, miejsc postojowych i parkingów, 

2) na terenach zabudowy, od strony dróg publicznych, niezabudowane i nieutwardzone czCWci 

działek nalecy zagospodarować zieleni> ozdobn>, 

3) nalecy zastosować ujednolicony układ oWwietlenia ulicznego i jeden typ latarM, 

4) zakazuje siC umieszczania na elewacjach budynków (od strony terenów publicznych) tablic 

reklamowych niezwi>zanych bezpoWrednio z przeznaczeniem obiektu, 

5) kształt wielkoWć i miejsce umieszczenia szyldu lub reklamy na budynku musz> być 
dostosowane do architektury budynku. 

ROZDZIAŁ 9 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOVCI 

OBJBTYCH PLANEM MIEJSCOWYM 

§ 21. 1. Na obszarze objCtym planem ustala siC orientacyjne zasady i warunki podziału 

nieruchomoWci, jak przedstawiono na rysunku planu.. 

2. Dopuszcza siC podział inny nic przedstawiono na rysunku planu, według potrzeb 

inwestorów, przy zachowaniu nastCpuj>cych warunków: 

1) bezpoWredniego dostCpu do drogi publicznej, lub za poWrednictwem drogi wewnCtrznej; 

2) minimalnej 20 m szerokoWci frontu działki; 

3) granicy działek prowadzonej pod k>tem 90° (+- 10°) w stosunku do linii rozgraniczaj>cej ulicy; 

4) minimalna powierzchnia nowej działki zalesionej nie moce być mniejsza nic 1500 m2, 

natomiast działki bez lasu – 800 m
2
. 
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ROZDZIAŁ 10 

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ 

OGRANICZENIA W ICH UbYTKOWANIU,  W TYM  ZAKAZ  ZABUDOWY 

§ 22. 1. Na działkach budowlanych o charakterze leWnym dopuszcza siC wylesienie  

w granicach do 500 m
2
, w zalecnoWci od ustalonego w projekcie zagospodarowania działki 

wskaanika powierzchni biologicznie czynnej. 

2. Pozostaj>cy na działce budowlanej teren leWny, dla którego uzyskano zgodC na 

przeznaczenie na cele nieleWne, stanowi powierzchniC biologicznie czynn> – dla tego terenu nie 

obowi>zuj> odległoWci zabudowy od lasu, okreWlone w przepisach szczególnych. 

ROZDZIAŁ 11 

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ=DZANIA  
I UbYTKOWANIA TERENÓW 

§ 23. Do czasu rozpoczCcia realizacji projektowanego zagospodarowania obszar objCty 

planem pozostawia siC w dotychczasowym sposobie ucytkowania. 

ROZDZIAŁ 12 

STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIB JEDNORAZOWE 

OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOVCI NIERUCHOMOVCI W ZWI=ZKU  
Z UCHWALENIEM PLANU 

§ 24. Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu jednorazowej opłaty w zwi>zku ze 

wzrostem wartoWci nieruchomoWci bCd>cych przedmiotem planu w wysokoWci 30 % (słownie: 

trzydzieWci procent). 

ROZDZIAŁ 13 

USTALENIA DOTYCZ=CE POTRZEB OBRONNOVCI I BEZPIECZELSTWA 

PALSTWA ORAZ OCHRONA PRZECIWPObAROWA 

§ 25. Ustala siC nastCpuj>ce przedsiCwziCcia w zakresie potrzeb obronnoWci i bezpieczeMstwa 

paMstwa: 

1) w budynkach, w których przewiduje siC działalnoWć usługow> i rzemieWlnicz> o zatrudnieniu 

powycej 15 osób nalecy przewidzieć mocliwoWć wykonania ukryć w okresie podwycszonej 

gotowoWci obronnej RP; 

2) na etapie opracowywania projektów budowlanych, dokumentacjC obiektów wymienionych  

w pkt 1 nalecy uzgadniać z Szefem Obrony Cywilnej Województwa; 

3) stacje transformatorowe nalecy dostosować do systemu wygaszania oWwietlenia zewnCtrznego; 

4) awaryjne studnie wody pitnej o wydajnoWci min. 7,5 l na osobC/dobC planować w odległoWci do 

800 m od budynków; 

5) układ projektowanych oraz modernizowanych ulic winien spełniać nastCpuj>ce kryteria: 

6) posiadać odpowiedni> szerokoWć uniemocliwiaj>c ewentualne zagruzowanie, 

7) poł>czenie z traktami przelotowymi zapewniaj>cymi sprawn> ewakuacjC ludnoWci. 
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8) ustalać bezpieczne trasy przejazdów pojazdów z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. 

§ 26. Ustala siC ogólne warunki ochrony przeciwpocarowej, m.in.: 

1) projektować zabudowC zgodnie z odrCbnymi przepisami szczególnymi; 

2) zapewnić zaopatrzenie wodne na cele przeciwpocarowe oraz drogi pocarowe, umocliwiaj>ce 

dojazd i dostCp dla jednostek ratowniczo-gaWniczych stracy pocarnej, zgodnie z odrCbnymi 

przepisami szczególnymi; 

3) zapewnić właWciw> ochronC przeciwpocarow> i zabezpieczenie przeciwpocarowe budynków, 

zgodnie z odrCbnymi przepisami szczególnymi; 

4) dokonywać uzgodnieM projektu budowlanego pod wzglCdem ochrony przeciwpocarowej na 

podstawie odrCbnych przepisów szczególnych, w zalecnoWci od charakteru zabudowy. 

ROZDZIAŁ 14 

PRZEZNACZENIE GRUNTÓW ROLNYCH NA CELE NIEROLNICZE 

§ 27. 1. Przeznacza siC grunty rolne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, okreWlone 

w niniejszej uchwale, na podstawie wyznaczonych funkcji terenów z ich przeznaczeniem pod 

zagospodarowanie, które nie wymagaj> uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7, 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leWnych (Dz. U. z 2004 r.  

Nr 121, poz. 1266, z póan. zm.). 

2. Przeznacza siC lasy i grunty leWne, okreWlone w niniejszej uchwale, o ł>cznej powierzchni 

4,7129 ha, na podstawie decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego Nr DMG.III.7230-31/09  

z dnia 17 lipca 2009 r.; szczegóły przedstawia ponicsze zestawienie: 

Lp. Symbol terenu Nr działki 

 

Przeznaczenie gruntów leWnych na 

cele nieleWne (ha) 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

 Ogółem: 

w tym: 

 

 4,7129 Powierzchnie 

wylesiane według 

zasad ustalonych w § 

22. 

 2,9496 - 

cz. 508/2 0,9819 - 

cz. 509 1,0098 - 

cz. 510/1 0,3784 - 

cz. 510/2 0,3795 - 

1. 1 MN 

z tego: 

cz. 513/1 0,2000 - 

2. 2 MN 308 0,1647 - 

 0,2999 - 

531/6 0,1484 - 

3. 3 MN 

z tego: 

531/7 0,1515 - 

 0,4492 - 

526/3 0,1233 - 

526/4 0,1112 - 

526/5 0,1296 - 

526/6 0,0842 - 

4. 4 MN 

z tego: 

526/12 0,0009 - 

5. 6 MN cz. 513/1 0,3143 - 

 0,1608 - 

cz. 508/2 0,0610 - 

6. 1 KD-D 

z tego: 

cz. 509 0,0370 - 
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Poz. 2253 

Lp. Symbol terenu Nr działki 

 

Przeznaczenie gruntów leWnych na 

cele nieleWne (ha) 

Uwagi 

1 2 3 4 5 

cz. 510/1 0,0140 - 

cz. 510/2 0,0140 - 

cz. 513/1 0,0090 - 

526/15 0,0102 - 

cz. 531/6 0,0076 - 

cz. 531/7 0,0080 - 

 0,2330 - 

cz. 508/2 0,0720 - 

cz. 509 0,0750 - 

cz. 510/1 0,0290 - 

cz. 510/2 0,0280 - 

7. 2 KD-D 

z tego: 

cz. 513/1 0,0290 - 

8. 5 KD-D 

z tego: 

cz. 513/1 0,0700 - 

 0,0714 - 

cz. 526/3 0,0100 - 

cz. 526/4 0,0060 - 

cz. 526/5 0,0070 - 

cz. 526/6 0,0030 - 

cz. 526/16 0,0334 - 

9. 8 KD-D 

cz. 531/7 0,0120 - 

 

ROZDZIAŁ 15 

PRZEPISY KOLCOWE 

§ 28. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy TuroWM KoWcielna. 

§ 29. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicz>ca Rady Gminy 
Danuta Łukaszuk 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVII/203/09 

Rady Gminy TuroWM KoWcielna 

z dnia 24 wrzeWnia 2009 r.  
 

CZEVĆ GRAFICZNA – RYSUNEK 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

czCWci wsi Niewodnica KoWcielna, gmina TuroWM KoWcielna 
SKALA 1: 1 000 
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Zał>cznik Nr 2 

do uchwały Nr XXVII/203/09 

Rady Gminy TuroWM KoWcielna 

z dnia 24 wrzeWnia 2009 r.   

 

 

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 

nieuwzglCdnionych przez Wójta Gminy TuroWM KoWcielna uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi Niewodnica KoWcielna, 

gmina TuroWM KoWcielna, w trakcie jego wyłocenia do publicznego wgl>du w dniach od 10 do 
31 lipca 2009 r. i 14 dni po jego wyłoceniu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.  

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.  

Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy 

stwierdza, ce w okresie wyłocenia projektu planu do publicznego wgl>du nie wniesiono cadnych 

uwag. 

 

Zał>cznik Nr 3 

do uchwały Nr XXVII/203/09 

Rady Gminy TuroWM KoWcielna 

z dnia 24 wrzeWnia 2009 r.   

 

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE REALIZACJI 

zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci wsi 
Niewodnica KoWcielna, gmina TuroWM KoWcielna, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.  

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.  

Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy 

stwierdza, ce na terenie objCtym planem inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, nalec>ce 

do zadaM własnych gminy, bCd> realizowane z dochodów własnych gminy oraz innych aródeł 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, na podstawie uchwalanych rocznych 

planów inwestycyjnych gminy TuroWM KoWcielna. 

 

 


